
UCHWAŁA NR XXXV/416/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie nazwy ulicy gen. Ziętka

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016r. poz. 446 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Pozostawić istniejącej ulicy gen. Ziętka, położonej na terenie Gminy Orzesze 
w obrębie Orzesze nazwę "gen. Ziętka" w celu upamiętnienia postaci generała Jerzego Ziętka, 
zasłużonego dla Śląska polskiego polityka samorządowego, wicewojewody śląskiego, 
wojewody katowickiego i posła na Sejm.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/416/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 4 lipca 2017 r.
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.744), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać
osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w
inny sposób takiego ustroju propagować.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Orzesze zwrócił się pismem nr BGiGN.6625.12.2016 z
dnia 15.09.2016r. oraz jego uzupełnieniem z dnia 05.12.2016r. do Instytutu Pamięci Narodowej
z prośbą o wydanie opinii czy nazwa ulicy gen. Ziętka, znajdującej się w miejscowości Orzesze,
podlega działaniu w/w ustawy.

W odpowiedzi z dn. 09.01.2017r. Instytut Pamięci Narodowej, wskazał, że biorąc pod uwagę
pełnienie przez Jerzego Ziętka najwyższych funkcji we władzach wojewódzkich, decydujący
wpływ na sprawowanie władzy w regionie, a także jego aktywność na płaszczyźnie partyjnej, nie
sposób nie uznać iż był on symbolem ustroju autorytarnego i jego postać wypełnia normę art.1
w/w ustawy.

Jednak w ocenie tut. organu, Jerzy Ziętek, mimo że jego kariera polityczna w powojennej Polsce
była ściśle sprzężona z przynależnością partyjną, jest osobą zasłużoną dla całego Śląska i należy
docenić jego wkład w rozwój oraz inicjatywę budowy wielu obiektów do dziś służących
mieszkańcom, m.in. Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku na granicy miast Katowic,
Chorzowa i Siemianowic Śląskich, kompleksu sanatoryjno-uzdrowiskowego Zawodzie
w Ustroniu, Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, hali Spodek
i wielu innych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że nazwa ulicy ul.gen.Ziętka ma na celu
upamiętnienie pozytywnych działań osoby Jerzego Ziętka (ur. 1901, zm. 1985) - zasłużonego dla
Śląska polskiego polityka samorządowego, wojewody katowickiego, wicewojewody śląskiego,
przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, posła na Sejm,
prezesa Związku Weteranów Powstań Śląskich, doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

Ponadto wskazuje się, że w 1992r. w gminie Orzesze dokonano już zmiany istniejących,
"komunistycznych" nazw ulic, a przedmiotowa nazwa ulicy gen. Ziętka została nadana
30 czerwca 2000r. na mocy uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu nr XX/175/2000.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.,
poz.446 z późn.zm.), do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy jest w pełni uzasadnione.
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